
ந�ெமா�ந�ெமா�ந�ெமா�      சான்�கள்சான்�கள்சான்�கள்      

ஜமாத் உல் ஸஹீஹ் அல் இஸ்லாம் ெவ���  :



சான்� 1: நான்  ஆரம்பத்��ம் இ���ல் இப்� மர்ய�ம் இ�க்�ம் ேபா�
என்�ைடய உம்மத் எவ்வா� அ�ந்� ேபா�ம்? (இப்� மாஜா) 

இப்� மர்யம் இ�� காலத்�ல் ேதான்�வதாக ேமேல உள்ள ஹ��ல்
��ப்�டப்பட்�ள்ள�. இ�� காலத்�ன் �ர்��த்தவா� இப்� மர்யம் மற்�ம்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் �ர்ஸா �லாம் அஹ்மத் (அைல) அவர்கள்
��னார்கள்:

எனக்� �ன் பத்தா�ரத்�ற்�ம் ேமற்பட்ட ம�ஹ்மார்கள் வ�வார்கள். எனேவ
இ� வ�ம் �ற்றாண்�க�ல் வர��க்�ம் ஒவ்ெவா� ம��ற்�ம் இந்த
ந�ெமா� �றந்த சான்றாக �ளங்��ற�. (இஸாேல அவ்ஹாம் பக்கம் - 197)

வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ைஹத் ெதாடர்ந்� வர��க்�ம் 10000 த்�ற்�ம் ேமற்பட்ட
ம�ஹ்மார்க�ல் அன்னார் �தன்ைமயானவர் ஆவார். அல்லாஹ் அன்னா�க்�
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் என்ற பத� உட்பட 10 ஆன்�க பத�கள் வழங்�
இ�க்�ன்றான்; அப்பத�கள் யா�ம் �ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�.
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அல்லாஹ் அன்னா�க்� வழங்�ய ஆன்�க பத�கள் வ�மா�: 

1.அ��ல் �ஹ்��ன் - 19 ஜனவ� 2003
2. ஹஸ்ரத் - 25 �ைல 2003.
3. �ைஹ�த்�ன் - 06,07 �சம்பர் 2004.
4. �ஸ்�ஹ் மவ்�த் - 20 �ப்ரவ�2004.
5. க�ஃப�ல்லாஹ் - 26,27 ேம 2008.
6. இமாேம இன்�லாப் - 26,27 ேம 2008.
7. ம�ஹ் மவ்�த் - 10 ெசப்டம்பர் 2010.
8. �ஜத்�த் ெசப்டம்பர் 2010.
9. ர��ல்லாஹ் - அக்ேடாபர் 2010.
10. ந��ல்லாஹ் - அக்ேடாபர் 2010.

ந�கள் நாயகம்(ஸல்) ஆரம்பத்��ம் இப்� மர்யம் இ����ம் இ�க்�ம்
இந்த ச�தாயம் எவ்வா� அ�ந்�ேபா�ம்?

ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் இந்த ெபான்ெமா�யன� இ�� நாள் வைர
�ைல �ற்கக்��ய� என்பைத நாம் ��ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். ஏெனன்றால்
ேகாமான் ந�(ஸல்) அவர்க�ன் ஒவ்ெவா� வார்த்ைத�ம் இ�� நாள் வைர
�ைல �ற்கக் ��ய�ம், எவ்�த மாற்றத்�ற்� உட்படாத�மா�ம். ஆகேவ இ��
நாள் வ�வதற்� �ன்பாகேவ ஒ� ம�ஹ் �ச்சயமாக இ�க்க ேவண்�ம்.
என்றால் மட்�ேம இந்ந�ெமா� எக்கால�ம். �ைல�ற்கக்��யதா�ம்.
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹம� (அைல) அவர்க�ன்
�ற்�ப்ப� இ�� நாள் வைர��ம் வர��க்�ம் ம�ஹ்மார்க�ல் அன்னார்
�தன்ைமயானவர் ஆவார்கள். இ� அன்னா�க்� �ைடத்த இைற ெசய்��ன்
வா�லாக ெத�� ப�த்��றார்கள். ��ங்கக்��ன்., ேகாமான் ந� (ஸல்)
அவர்க�ன் இக்�ற்றான� இ�� நாள் வைர �ைல�ர்ப்ப�ம்,
இந்�ற்�ண்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம��ன் வ�ைகக்கான ந�ெமா�ச்
சான்�மா�ம். அ� மட்��ன்� இ�வ�ம் �ற்றாண்�க�ல் வர��க்�ம்
ம�ஹ் மார்க�க்�ம் இ� சான்றாக அைம�ம். ஆைகயால் அைனத்�
அைமப்ைப�ம் சார்ந்த இஸ்லா�ய சேகாதரர்கேள �ங்கள் �ந்��ங்கள்
உங்க�க்� �ஷயங்கள் �ளங்�ம். எனேவ இந்�ற்றாண்�ன்,
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹம� அ�ம் (அைல)  என்பதற்�
இந்த ந�ெமா�ைய �தல் ஆதாரமாக உங்கள் �ந்தைனக்� ��ந்தாக
சமர்ப்�க்�ன்ேறாம்.
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ந�ெமா� ஆதாரம்: 2 

ஈஸா ந� (அைல) அவர்கள் வ�ம்ெபா�� அல்லாஹ் அன்னா�க்� இைற
ெவ�ப்பா� (வ�) வழங்�வான். (�ஸ்�ம், �ர்��)

இங்� ��ப்�ட்��க்�ம் ஹ��ல் ஈஸா (அைல) வ�ம்ெபா�� அவ�க்�
வ� அ��க்கப்ப�ம் என்ற ந�ெமா� வார்த்ைதகள் கவ�க்கேவண்�யதாக
இ�க்�ற�. இந்த ந�ெமா�க் �ற்�ன்ப� அல்லாஹ் அன்னா�க்� வ�
இறக்�க் ெகாண்��க்�ன்றான். �.� 2000 மாவ� ஆண்� �தல் அல்லாஹ்
அன்னா�க்� வ� வழங்��ன்றான். 2020 �ம் அ� ெதாடர்ந்� இறங்�க்
ெகாண்��க்�ன்ற�. ந� ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கள் மர்ய�ன் மகன்
ஈஸா�ற்� வ� வழங்கப்ப�ம் என அ��ய அந்ந�ெமா� �ற்ைற
ெமய்ப்�க்�ம் வைக�ல் அல்லாஹ் அன்னா�க்� வ� வழங்�க் ெகாண்��க்
�ன்றான். அவ்வாேற வர��க்�ம் �ற்றாண்�ன் ம�ஹ்மார்க�க்�ம் வ�
வழங்கப்ப�ம் என்பதற்� இந்ந�ெமா� சாட்�யாக இ�க்�ன்ற�. இ�
இ��நாள் வைர �ைல �ற்ப�மா�ம். இ� ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்ம� அ�ம்
(அைல)  அவர்க�ன் உண்ைமத்தன்ைமக்� இரண்டாவ� சான்றாக உங்கள்
ம�க்� மாம�ந்தாக இந்ந� ெமா�ைய உங்கள் மத்��ல் ைவக்�ன்ேறாம்.

ந�ெமா� ஆதாரம்:  3. 
 
அ� �ைரரா (ர�) அ��க்�றார்கள்: நாங்கள் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கேளா� இ�க்�ம் ஒ� த�ணத்�ல், ��மைற�ன் அ�காரம்
��ஆ�ல், "வ ஆக�னம் �ன்�ம் லம்மா யல் ஹக்���ம்" என்ற வசனம்
இறங்�ய�. அப்ேபா� நான் அன்ன�டம் யா ர��ல்லாஹ் அ� எந்த �ட்டம்
என்� �ன�ேனன், அவ்வா� �ன்� தடைவ ேகட்டேபா�ம் அன்னார் ப�ல்
ஏ�ம் அ�க்க�ல்ைல. அப்ேபா� எங்கேளா� சல்மா�ல் ஃபா�� (ர�)
அவர்க�ம் அமர்ந்��ந்தார்கள். அன்னா�ன் ேதாள்�� ந�யவர்கள் ைக
ைவத்� ��னார்கள், ஈமான் எ�ம் நம்�க்ைக  கார்த்�ைக நட்சத்�ரம் வைர
ெசன்றைடந்தா�ம் அைத �ண்�ம் ��ம்ப ெகாண்� வ�வதற்� இவ�ைடய
சந்த�க�ல் ஒ�வர் அல்ல� பலர் வ�வார்கள். (�கா� �தா�ல் தஃப்�ர்).

ஹ��ல் �றப்பட்ட பார்� வம்சத்�ல்ப�ம் சல்மா�ல் ஃபா���ன் பரம்
பைர�ல் வந்த ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல), ஹஸ்ரத் ��ர் (அைல)
அவர்க�ன் ஆன்�க தந்ைதயாவார். அக்காரணத்தால் அன்னா�ம் (��ர் அைல)
அவர்க�ம் அந்த ஆன்�க உட்பட்டவரா�ன்றார். அதன்ப� ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்ம
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அஹ்ம� (அைல) அவர்கள் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல) அவர்க�ன்
ஆன்�க �தல்வ�மாவார்கள். ஆன்�க தந்ைதைய �ன்பற்� வந்த அன்னாைர
ஹஸ்ரத் ��ர் அஹம� (அைல) அவர்கைள அல்லாஹ், இந்�ற்றாண்�ன்
வாக�க்கபட்ட ம�ஹாக ேதர்� ெசய்�ள்ளான். இந்த ந�ெமா�
இ��நாள்வைர �ைல �ற்கக்��ய�ேத! அதன்ப� அன்னா�ன் ஆன்�க
ைமந்தர்கள் (�ஜால்) என்ற வார்த்ைதைய ���த்�க்ெகாண்� அன்னார்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக இந்�ற்றாண்�ல் வ�ைக தந்�ள்ளார்கள்
என்பதற்� இந்ந�ெமா� சான்� பகர்�ன்ற�. இந்ந�ெமா�, இ�� நாள் வைர
வர��க்�ம் ம�ஹ்மார்க�ன், உண்ைமக்� ஆதாரமாக �ளங்��ன்ற�.
எனேவ இந்ந�ெமா�ைய இந்�ற்றாண்�ல் அவத�த்த வாக்க�க்கப்பட்ட
ம��ன் வ�ைகக்� �ன்றாவ� 'சான்றாக' உங்க�ன் அ��ன்
அகப்பார்ைவக்� வழங்��ன்ேறாம்.

ந�ெமா� ஆதாரம்: 4

ஆரம்பத்�ல் அல்லாஹ்�ன் �தர் ந�கள் நாயகம்( ஸல்) அவர்க�ம்
இ���ல் மர்ய�ன் மக�ம் ஆவார்கள். இச்ச�தாயத்�ன் �வக்க�ம்,
இ���ம் �றப்� வாய்ந்ததா�ம். (கன்�ல்-உம்மால் பாகம் 6 பக்கம் 132)

ஆரம்ப கட்டத்�ல் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ம் இ�� காலகட்டத்�ல்
மர்ய�ன் மகன் ஈஸா(அைல) அவர்க�மா��ப்பார்கள் என இந்ந�ெமா�
உைர�ன்ற�. அ�ேபால் �த�ம், இ���ம் �றப்பான காலம் என்�ம்
�றப்பட்� �க்�ன்ற�. அவ்வா� �றந்த காரணமாக �றப்பட்��ப்ப�, ஆரம்ப
கட்டத்�ல் ந� (ஸல்) இ�ப்பதா�ம்; அ� ேபாலேவ இ�� காலகட்டம் �றப்�ற
காரணமாக இ�ப்பவர் மர்ய�ன் மகன் ஈஸா(அைல) அவர்களால் ஆ�ம்.  என்�
இந்த ந�ெமா�ைய உ��ப்ப�த்��ற�. அன்னார், ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம்
அஹ்ம� (அைல) அவர்க�க்� �ன் ஒவ்ெவா� �ற்றாண்��ம் வ�பவர்கள்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக�ம் இ�ப்பார்கள் எனக் ��ய�ம் அங்ஙனம்
ஒவ்ெவா� �ற்றாண்��ம், அல்லாஹ்வால் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப��ன்றன
வாக்க�க்கபட்ட ம�ஹ்மார்கள் வ�வ�னால்தான் இந்த ச�தாயத்�ன் இ��
காலகட்டம் �றப்பானதாக இ�க்�ம் என்� ெப�மானார் (ஸல்) இந்த ந�ெமா�
�லம் உ��ப்ப�த்���க்�றார்கள். எனேவதான் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்
ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹம� (அைல)அவர்க�க்� �ன் அ�த்த
�ற்றாண்�ல் வ�ைக தந்த ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் என்பதற்� இந்ந�ெமா� சாட்� பகர்�ன்ற�. 
 அ�ேபான்� வ�ம் �ற்றாண்�க�ல் வர��க்�ம் இைற �ர���கள், வாக்க
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வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்மார்களாக இ�ப்பார்கள். என்றால் மட்�ேம
இந்ந�ெமா� ெபா��ைடயதா�ம். காரணம் இ�� காலத்�ல் ம�ஹ்
வ�வார் என்� ந�கள் நாயகம் இந்ந� ெமா��ன் �லமாக
�ளக்����ன்றார். கடந்த �ற்றாண்�க��ம் இைற �ர���கள்
ேதான்�னார்கள் அல்லவா? இ� இைறவ�ன் �ன்னத் நைட�ைறயா�ம். அ�
ெதாடர்ந்� நைட ெப�ம்; ஆைகயால் ஹஸ்ராத் �ர்ஸா �லாம் அஹம� (அைல)
அவர்க�க்� �ன்னர் வ��ன்ற இைற �ர���க�க்� வாக்க�க்கப்பட்ட
ம�ஹ் என்ற பத� வழங்கப்பட்�க் ெகாண்��க்�ற�. ஆைகயால்
இந்�ற்றாண்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹான ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்ம�
(அைல) அவர்க�ன் வ�ைக�ன் உண்ைமக்� 4-வ� சான்றாக இந்ந�
ெமா�ைய �ந்தைன ெசய்�ம் அைனத்� இஸ்லா�ய சேகாதரர்க�ன்
உள்ளங்கைள �ண்ட அன்ேபா� சமர்�க்�ன்ேறாம்.

ந�ெமா� ஆதாரம் 5.

என� ச�தாயத்�ன் உதாரணம் மைழ�ன் உதாரணத்�ற்� ஒப்பானதா�ம்.
அதன் ஆரம்ப�ம், இ���ம் �றப்� ைடயதா�ம். (�ர்��.) 

என� ச�தாயத்�ன் �ைல மைழைய ேபான்றதா�ம். �வக்கத்�ல் அன்னா�ன்
ச�தாயத்�ற்�, ந�கள் (ஸல்) அவர்க�க்� மைழ ெபா�வ� ேபால்
அல்லாஹ்�ட��ந்� ெவ�ப்பா� �ைடத்�க் ெகாண்��ந்த�; அ�ேபால்
ெவ�ப்பா�க�டன் இ���ல் ம��ம் இ�ப்பார் .14-ம் �ற்றாண்���ந்�
இ��நாள் (�யாமத்) வைர ம�ஹ்மார்க�ன் ெதாடர் வ�ைக ஹஸ்ரத் �ர்ஸா
�லாம் அஹம� (அைல) அவர்கள் �லம் ெதாட�ம். எனேவதான் ெப�மானார்
(ஸல்) என்�ைடய ச�தாயம் மைழக்� ஒப்பானதா�ம், என உதாரணத்�ன்
�லம் உவைமப் ப�த்�னார்கள். இேதா நம� காலகட்டத்�ல் ஹஸ்ரத் ��ர்
அஹம� (அ) மைழ ெபா�வ� ேபால் இைற ெசய்�கைள ெபற்�க்ெகாண்�
நம்�ன்னால் �ற்�றார்கள். இ� வ�ம் �ற்றாண்�க��ம், வ�ம் ம�ஹ்
மார்கள் இைறவ�ட��ந்� மைழ ெபா�வ� ேபால் வ�/ெவ�ப்பா�
க�டன் வந்� ெகாண்��ப்பர். அதனால்தான் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
தன� ச�தாயத்ைத மைழேயா� ஒப்�ட்டார்கள். மைழ ��க்� அ�ளாக
இ�ப்ப� ேபால், ெவ�ப்பா�கள் ம�த�க்� அ�ளாக இ�க்�ன்ற�. அ�
அன்னா�ன் ச�தாயத்�ல் இ��நாள் வைர ெதாடர்ந்� ெகாண்��க்�ம் என்ற
உண்ைம �ன் பக்கம் இந்ந�ெமா� நம்ைம இட்�ச் ெசல்�ன்ற�. அதனால்தான்
மைழேபால் ெபா��ம் இைற ெவ�ப்பா�க�டன் ப�ைனந்தாம் �ற்றாண்
�ன் ம�ஹ் நம்�ன்னால் இ�க்�றார்கள். அதன் ஆதாரமாக இந்ந� ெமா�ைய
ஐந்தாவ� சான்றாக ைவக்�ன்ேறாம்.
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ந�ெமா� ஆதாரம் 6.

இ�� கட்டத்�ல் ஒ� �ட்டம் வ�ம் அவர்கள் ஆரம்ப கால மக்கள் அ�ட்கைளப்
ெபற்ற� ேபாலேவ அ�ைளப் ெப�வார்கள். இவர்கள் நன்ைமைய ஏ�,
�ைமைய த�ப்பவர்க�ம், அக்�ரமகாரர்க�க்� எ�ராக ேபாராட�ம் ெசய்வர்.
(�ஷ்காத்:பாகம் 584)

ஆரம்ப காலத்�ல் ந� (ஸல்) அவர்க�டன் ஒ� மக்கள் �ட்டம் இ�ந்தனர்
அவர்கள் நன்ைமைய ேபா�ப்பவர்க�மாக, �ைமைய த�ப்பவர்க�மாக
இ�ந்தனர். அதற்� அல்லாஹ்வால் �ய�க்கப்பட்ட ஒ� தைலவ�ம் இ�ந்தார்.
ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கைள ெதாடர்ந்� 12 க�ஃபாமார்க�ன் ெபயர்கள்
�றப்ப��ன்றன. அவர்கள் யாவ�ம் அல்லாஹ்வால் அ�ப்பப்பட்டவர்ளாக
இ�ந்தனர். இ���ல் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ைஹ ��த்�ம் �றப்பட்�ள்ள�.
ஒவ்ெவா� �ற்றாண்�ன் ஆரம்பத்��ம் ஒ� �ர்��த்தவா� ேதான்�வார் என
ஒ� ந�ெமா� ���ன்ற�. இந்த ந� ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்
அவர்க�ன் வாக்���கள் யாவற்ைற�ம் உண்ைமப்ப�த்�ம் வைக�ல்
அல்லாஹ்�ட��ந்� அவன�  வ�ம் �ர���யாக ஒ�வர் வ�ம்ேபா�;
அவைர எ�ர்த்� அன்னா�ன் ப�ைய தைட ெசய்ய எண்��ன்றனர்.

ந�ெமா��ல் �றப்பட்ட� ேபான்� இ�� காலத்�ல் ஒ� �ட்டம் வ�ம்
அவர்கள் நன்ைமைய ேபா�ப்பவர்க�ம், �ைமைய த�ப்பவர்க�ம்,
�ழப்பகாரர்க�க்� எ�ராக ேபாரா�பவர்க�ம் ஆவர். இக்�ட்டத்�ற்� ஒ�
தைலவர் ேவண்டாமா? அத்தைகய �ட்டத்�ன் தைலவர் இைறவனால்
அ�ப்பப்பட்டவராவார். இ� ப��த்த �ர்ஆ��ம், ந�ெமா�க��ம்
ெவ�ப்ப�த்தப்பட்�ள்ள உண்ைமகளா�ம்.

இைறவ�ன் �ர���ைய ேவண்டாம் எனக்��ய �ஸ்�ம்கள் இன்�
எத்தைன ���களாக ��ந்�ள்ளனர்? அத�ைடய தைலவர்கைள�ம்,
அைமப்�கைள�ம் நாேம உ�வாக்�ேனாம். அல்லாஹ் அவன� �ய��ன்ப�
அவன� இயக்கத்ைத�ம் உ�வாக்�னான். ந�ெமா��ல் �றப்பட்ட�
ேபான்�, இைறவனால் அ�ப்பப்ப��ன்ற இைற அ�யா�ன் �ன்னால்
அ�வ�த்� நன்ைமைய ேபா�ப்பவர்க�ம், �ைமைய த�ப்பவர்க�ம்,
அக்�ரமக்காரர்க�க்� எ�ராக ேபாரா�பவர்க�ம் ஆவர் என்� ஹ�ஸ்கள்
நம்ைம கற்�க்�ன்ற�. இேதா ஹஸ்ரத் ��ர் அஹம� (அைல) அவர்கைள
ப�ைனந்தாம் �ற்றாண்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக அல்லாஹ்
�ய�த்�ள்ளான். ஆரம்பத்�ல் ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�டன் இைணந்� 
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ஒ� �ட்டம் நன்ைமைய ேபா�த்�ம், �ைமைய த�த்�ம் அக்�ரமத்�ற்�
எ�ராக ேபாரா�யைதப் ேபான்� இேதா இப்ேபா� இக்காலத்��ம்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ேஹா� இைணந்� ஒ� ஜமாஅத் மக்கள் நன்ைமைய
ேபா�த்�ம், �ைமையத் த��ம், அதர்மங்க�க்� எ�ராக ேபாராட�ம்
ெசய்�ன்ற ஒ� �ட்டம் உங்க�ல் உ�வா�ம் என்ற நாயகம்(ஸல்) அவர்க�ன்
ெபான்ெமா�ைய ���த்�க்ெகாண்� ஒ� வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் நம்
�ன்னால் �ற்�றார். இப்ெபான்ெமா�யாம் ந�ெமா�ைய, உங்கள் உள்ளத்�ல்
ேகள்�க் கைணகைளத் ெதா�க்கம் �தம் அன்னா�ன் வ�ைகக்கான ஆறாவ�
சான்றாக இேதா உங்கள் பார்ைவ�ல்... 

ந�ெமா� ஆதாரம் 7.

மதம் சார்ந்த �ைழகைள �க்� �ர்��த்�, அவர்க�க்� ஒ� �� வாழ்ைவ,
வழங்�வதற்காக அல்லாஹ் ஒவ்ெவா� �ற்றாண்��ம் அவன� �ர�
��ைய �ய�க்�ன்றான்.(அ�தா�த்)

இந்த ஹ�ஸ் எக்கால�ம் �ைல �ற்க ேவண்�மல்லவா? அல்ல� இந்த
ஹ�ைஸ ரத்� ெசய்� �ட்�ர்களா இந்ந �ெமா��ன்ப� அல்லாஹ்
அவ�ைடய இைறஅ�யார்கைள அ�ப்�னான் அல்லவா? கடந்த 14-ம்
�ற்றாண்�க��ம் இைறய�யார்கள் ேதான்�னார்க ளல்லவா? அ� 15-ம்
�ற்றாண்��ம் சாத்�யமாக ேவண்டாமா? இ��நாள் வைர இந்ந�ெமா�
உ�ேரா� இ�க்க ேவண்டாமா? இந்ந�ெமா�க்� ப�ைனந்தாம் �ற்றாண்�ல்
உ�ர் ெகா�த்தவேர ஹஸ்ரத் ��ர் அஹம� (அைல) அவர்கள் ஆவார்கள்
இத்தைன ஆதாரங்க�ம், சாட்�யங்க�ம் நம் �ன்னால் இ�ந்�ம் எதற்�
இந்த �தண்டாவாத�ம், ெநாண்� சாக்�ம். யா�க்காக? நம்ைம பைடத்த
இைறவ�க்காகவா? அல்ல� எம்ெப�மானார் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்க�க்காகவா? அ�மட்�மல்ல ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹம� (அைல)
அவர்க�க்காகவா அல்ல� நாம் ேதர்ந்ெத�த்� ைவத்��க்�ம் நம�
அைமப்�க�ன் தைலவர்க�க்� சமாதானம் ெசய்யவா? பயபக்��ைடய இைற
நம்�க்ைகயாளர்ககேள �ந்�த்�ப் பா�ங்கள்! �ற� �ர்மா�த்�க்
ெகாள்�ங்கள், நம் கரங்களால் ேதர்ந்ெத�த்த தைலவர்க�க்� ஸலாம் ேபாட
ேவண்�மா?  அல்ல� அைனத்�லக இரட்சகனாம் அல்லாஹ், ப�ைனந்தாம்
�ற்றாண்�ல் அல்லாஹ் வழங்�ய ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்ம� (அைல) எ�ம் நபர்
நம்ைம ஈேடற்றத்�ன் பக்கம் அைழக்�ம் இைற இராஜ�மார�ன் பக்கமா? ஈஸா
என இந்த ச�தாயத்�ன் இ�� கட்டத்�ல், ஒவ்ெவா� �ற்றாண்�ன்
ஆரம்பத்�ல் அ�ப்பப்ப�ம்  இைற�ர���கள், மர்ய�டய மகன் அதாவ� வாக்
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வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹா��ப்பார்கள் என்ற அ��ன் அ�ப்பைட��ம்,
ஆதாரத்�ன் அ�ப்பைட��ம், ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ந�ெமா��ன்
அ�ப்பைட��ம், ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹம� (அைல) அவர்க�ன்
�ல்க�ன் அ�ப்பைட��ம் �ளக்கப்பட்�ள்ள�. இவ்�ரண்ைட�ம்
ெமய்ப்ப�த்�க்ெகாண்� அல்லாஹ், அன்னா�க்� 10 ஆன்�க ப��கைள
வழங்�, ப�ைனந்தாம் �ற்றாண்�ன் �ர�� �யாக, என்ைன �ய�த்�ள்ளான்
என அல்லாஹ்ைவ சாட்� ��த்� பாெரங்�ம் பைறசாற்�வ��றார். 

ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவா� �ற்றாண்��ம் இமா�ஸ்
ஸமா�ன் ேதைவைய பற்� ��ப்�ட்�ள்ளார்கள். ஓ�வன் தன்�ைடய
காலத்�ன் இமாைம பற்� ெத�ந்� ெகாள்ளாத �ைல�ல் அல்லாஹ்�ன்
அ��ல் வ�பவன் ��டனாக இ�ப்பான் என்�ம், அத்தைகயவர்க�க்�
"ஜா��ய்யத்�ல் மரணம்தான்" ஏற்ப�ம் என உ��பட ���ள்ளார்கள்.
இைறவ�ன் �ன்ேறா, அல்லாமேலா அ��ைரேயா, ஞானேமா, த�சனங்கேளா
�ைடக்கக்��ய எவரா��ம் இமா�ஸ் ஸமா�ன் �ழ் அ�வ�கக்க�ல்ைல
எ�ல் ஆபத்தான ��ைவ சந்�க்க ேந��ம் என �ர்சா �லாம் அஹம� (அைல)
அவர்கள் ஸ�ர��ல் இமாம் என்ற ��ல் ��ப் �ட்�ள்ளார்கள். கண்கள்
நல்லவற்ைற பார்ப்பதற்காக மட்�ேம. �யைத ர�ப்பதற்கல்ல, நா�கள் நல்லைத
ேப�வதற்� மட்�ேம �றைர ப�ப்பதற்கல்ல, கா�கள் நல்லைத ேகட்பதற்கா�ம்,
�ற�ன் �ன்பங்கைள ேகட்கக் ��யதாகட்�ம், கரங்கள் �றைர உத�வதற்காக
மட்�ேம; தாண்�ப்பதற்கல்ல, உள்ளம் உண்ைமைய ஏற்�க் ெகாள்வதற்�ம்,
அங்�க�ப்பதற்�மா�ம். ைவயகேம! உங்க�க்� வழங்கப்பட்டயா�ம்
இைறவ�ன் அ�ட்ெகாைடகளா�ம். �ங்கள் அவன் பக்கம் ��ம்�ங்கள்
அவ�ன் �த�ன் பக்கம் ��ம்�ங்கள் �ங்கள் ேநர்வ� ெப�வதற்�. இந்த
�ற்றாண்�ன் இமா�ஸ்மான் (ஹஸ்ரத்��ர் அஹம� அ�ம்) அவர்க�டம்
ைபஅத் ெசய்� அல்லாஹ்�ன் ��ப்�ையப் ெபற்�க் ெகாள்வதற்�, இைற
ஞா�கைள�ம், அைனத்� இஸ்லா�ய அைமப்�கைள�ம் அன்ேபா�
அைழக்�ன்ேறாம். அ�மட்��ன்� உலெகங்�ம் உள்ள அைனத்� மக்கைள�ம்
ஏக இைறவனாம் அல்லாஹ்ைவ மட்�ம் வணங்�வதற்காக அைழப்பேதா�
இந்நாற்றாண்�ன் தர்மத்ைத கற்�க்�ம் நபராக அன்னாைர ஏற்�க்
ெகாள்வதற்காக�ம் ேவண்�ேகாள் ��க்�ேறாம்.

ேநரத்ைத கணக்�ல் ெகாண்� ேகாமான் ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ெபான்
ெமா�கைள 7-ஆக ��க்��ன்ேறாம். இங்� �றப்பட்ட ம�ம�டத்�ன்
ெபான்ெமா�கைள ெசாற்ெபா�ேளா� �ட்��டாமல் அச்ெசாற்க�ன் அகம்
சார்ந்த ஞானத்ைத உங்கள் �ந்தைனயால் ெச�க்க �ைனக்�ம் பட்சத்�ல் 
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ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ம், ஹஸ்ரத் �ர்சா �லாம் அஹம� (அைல)
அவர்க�ம் சான்� ப�ர்ந்�ள்ளார்கள்.  வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் இன்னார்
(��ர்) என்பைத உணர���ம். காரணம் காத்த�ன் ந��ன் �ஹம்ம�
�ஸ்தபா (ஸல்) , காத்த�ன் �லபா �ற்ஸா �லாம் அகம� (அைல) அவர்க�ம்
��ய வார்த்ைதக�க்� உ�ர் ெகா�த்�க் ெகாண்� ப�ைனந்தாம் 12 ஆம்
�ற்றாண்�ல் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக ��ர் அவர்கள் அவத��ள்ளார்கள்.
உங்கள் ம�ைய, (அ�ைவ) ஆய்�க்�டத்�ல் சற்� அமர்த்�, �ைறந்த �றந்த
உள்ளத்ேதா� �ங்கள் இந்ந�ெமா�கைள �ந்தைன ெசய்� பார்த்தால்
�ச்சயமாக அல்லாஹ்�ன் உத��டன் இந்�ற்றாண்�ன் இமாைம ஏற்�
ஈ�ல��ம் ெவற்� ெப��ர்கள். இன்ஷா அல்லாஹ்... 
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